
A cteur/regisseur Tom Van Dyck houdt van fietsen. Hij 
woont in Antwerpen, maar steekt vaak de Schelde 
over, naar het uiterste noorden van het Waasland. 

Kilometers malen tussen weiden en dijken. Zo leerde hij 
Prosperpolder kennen, een gehucht in Beveren, te midden 
van de polders en slechts een boogscheut verwijderd van het 
Verdronken Land van Saeftinghe. Een idyllisch stuk Vlaanderen 
dat een ideale setting bleek te zijn voor een scenario dat in zijn 
hoofd – en in dat van zijn echtgenote Alice – zat te rijpen. Zo 
ontstond Kerke (Knorrendonk), een dorp waar carnaval bijzon-
der ernstig wordt genomen. Tom en Alice gingen praten met 
de bewoners, kregen hun steun en trokken met de filmcrew bij 

hen in. De rest is geschiedenis en was 7 weken lang op Eén te 
zien. Den Elfde van den Elfde is pure fictie, maar het landschap 
en het dorpszicht zijn des te authentieker. Dit is het Waasland 
vanuit een minder bekende hoek bekeken, zoals weinig men-
sen het kennen. 

Wie houdt van stilte op de grens van polders en industrie 
krijgt van Toerisme Waasland met deze brochure 32 km aan 
ongeëvenaard fietsplezier cadeau. Ontdek zelf waarom 
Tom en Alice hier hun hart verloren, fiets de ‘Elfde van 
den Elfdelus’ en geniet mateloos van de 11 tussenstops 
op je route. 

DE ‘ELFDE VAN DEN ELFDELUS’
EEN FIETSROUTE MET ELF TUSSENSTOPS

IN DE POLDERS VAN HET WAASLAND

32 KM
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Het PolderMAS wordt een ‘rariteitenkabinet’ genoemd, 
‘met het vergrootglas op de geschiedenis van de polder’. 
Dit klein museum, annex huiskamercafé, is het jonge 
levenswerk van Benjamin Vergauwen, een bevlogen 
archeoloog, die met hart en ziel in de polders wroet en 
zijn vondsten open en binnen handbereik uitstalt. Hier 
ben je welkom met of zonder kinderen, voor een goed 
onderbouwde babbel over het verleden, het heden en de 
toekomst, een tripel ‘Doelse Dwarskop’, een kruidenlikeur 
of een ‘Doels Koggeken’, heerlijke ambachtelijk gebakken 
speculoos. Te ontdekken! 

INFO: 
PolderMAS - Ouden Doel 13 - 9130 Doel.  
Open op zondag van 14u tot 18u. Inkom is gratis. 
+32-(0)488 48 44 33 - www.facebook.com/poldermas

Onderaan de dijk van de Paardenschor fiets je langs een 
uitgestrekt weidevogelgebied, Doelpolder Noord. Óp 
de dijk sta je oog in oog met de Schelde, de zeeschepen 
en de haven van Antwerpen. In de slikken en schorren van 
de Linkeroever, aan je voeten, scharrelen steltlopers naar 
waterdiertjes. Strijk hier zelf even neer wanneer je zicht 
wil krijgen op het groter geheel van het gebied waarin je 
fietst. 

Ontdek de 10 verschillen! Wanneer je de Belgisch-
Nederlandse grens oversteekt in Kieldrecht, kom je 
vanuit een typisch Vlaamse gemeente in een typisch 
Nederlandse terecht. Nieuw-Namen hoort bij Hulst, 
heette duizend jaar geleden Hulsterloo en wordt 
vernoemd in het Reinaertepos. Het dankt zijn naam aan 
het naburige dorpje Namen, dat in 1715 door de zee werd 
opgeslokt. Kieldrecht is omsloten door polders en kreken, 
die vroeger zo visrijk waren dat Kieldrechtenaars met hun 
vangst tot in Charleroi gingen ‘leuren’. De bekendste 
kreek van Kieldrecht is de Grote Geule, een erkend 
natuurgebied dat beheerd wordt door Natuurpunt.

Stap af wanneer je het naambord van Emmadorp bereikt. 
En kijk om! In alle weer is dit een foto waard. Dit lijkt het ein-
de van de wereld en dat is het ook een beetje. Emmadorp 
eindigt aan een hoge dijk, telt 1 merkbare straat, enkele hui-
zen en 1 onvervalst ‘huiskamercafé’. Café Het Verdronken 
Land is een mooie tussenstop op je tocht, om de dorst te 
lessen, een stevige kom hutsepot soldaat te maken, of om 
50 jaar terug in de tijd te worden geflitst. Een bezoekers-
centrum vind je om de hoek, maar dat opent pas in april.

INFO: Café Het Verdronken Land - Koninginnestraat 21 -  
Emmadorp. Dinsdag - zondag, vanaf 10u. Behalve  
donderdag, vanaf 17u.

Het Verdronken Land van Saeftinghe is de grootste brak- 
waterschor van Europa. Het gebied is vooral bekend om 
haar rijke fauna en flora. Zeehonden en vossen ziet men 
hier frequent, maar ook bunzingen en hermelijnen worden 
gespot. En schrik niet op wanneer je hoog in de lucht een 
zeearend ziet cirkelen. Die zijn hier stilaan ingeburgerd.  
De vrije toegang tot dit gebied is beperkt tot uitgestip-
pelde wandelroutes langs veilige paden. Zin in avontuur? 
Boek een gids. 

INFO: Bezoekerscentrum Saeftinghe - Emmaweg 4 -  
Nieuw-Namen. +31 114-633110 of  
saeftinghe@hetzeeuwselandschap.nl

Prosperdorp is sinds 2012 beschermd als waardevol 
erfgoed. Aan het dorpsgezicht mag niet geraakt worden. 
Dat geldt uiteraard ook voor de imposante neogotische 
kerk, die je van ver in de polders de lucht in ziet rijzen. 
Carnaval viert men hier niet. Dat was deel van het script. 
Maar wie goed rondkijkt, herkent tegenover de kerk het 
huis van dokter Pol en op de andere hoek het café, Den 
Angeluus. Dat laatste is een aanrader. Vraag om een 
Prosperke, een streekbier van Brouwerij De Cock uit het 
Waasland en geniet mee van de gezelligheid die eigen is 
aan een kleine gemeenschap, waar iedereen elkaar kent. 

Wanneer je het dorp verlaat, zie je aan je linkerkant de 
boomhut opduiken. Hier staat het erf van boer Hubert (Jan 
Decleir), heden bewoond door mens noch zwijn. De  
scènes met de varkens werden in Geel opgenomen.  
De filmcrew is terug naar huis. De boomhut is verlaten. 
Ook deze site krijgt een herbestemming. Het geklasseerde 
Hooghuis uit Doel zal hier steen voor steen worden herop-
gebouwd, maar dat is voor de toekomst. De boomhut 
betreden is op eigen risico en wordt afgeraden. Filmrekwi-
sieten zijn zelden duurzaam. Impressies daarentegen gaan 
een leven lang mee.

Een knik in het fietsnetwerk loodst je langs een indrukwek-
kende stal naar de voorzijde van de Prosperhoeve, een 
beschermd monument uit 1850. De hoeve draagt de naam 
van hertog Prosper Van Aerenberg, die het gebied liet indij-
ken, landbouwgrond creëerde, rentmeesters aanstelde en 
boeren aantrok. De hoeve heeft een woonhuis, maalderij 
en een machinepark. Een kruis bovenop het dak herinnert 
eraan dat de hoeve ooit een noodkerk was voor de boeren 
uit de streek. De hoeve is vandaag niet toegankelijk, maar 
dat verandert binnenkort. De vzw Prospersite wil de hoeve 
naar authentieke plannen restaureren en er een uitvalbasis 
van maken voor bezoekers. Nog even geduld.

Waar je ook fietst op deze lus, de kerncentrale van Doel is 
vrijwel overal een baken aan de horizon. Ofwel zie je de 
koeltorens zelf, 170 meter hoog, of je ziet de stoom die 
eruit opstijgt. Waan je je verloren in de polders, dan hoef 
je enkel om je as te draaien. Kom je dichterbij, dan sta je 
versteld van de gigantische afmetingen van deze site, niet 
minder dan 80 hectare groot. 

INFO: Infocenter kerncentrale Doel
Haven 1800 Scheldemolenstraat - 9130 Doel.  
Open tijdens de week van 8u tot 16u.
GROEPSBEZOEK: op afspraak in de week of elke eerste 
zaterdag van de maand: company.visit@electrabel.com
INDIVIDUEEL BEZOEK: elke eerste zaterdag van de 
maand kan u spontaan langskomen. Als er minimum 5 
mensen aanwezig zijn wordt er een rondleiding gedaan.

Doel lag lang geïsoleerd tussen de slikken en schorren 
van Saeftinghe en de Schelde, als een soort schiereiland. 
Hier werd al in de 13de eeuw naar turf gegraven, zo diep 
en zo weids dat het gebied een gemakkelijke prooi werd 
voor overstromingen. Maar de strijd tegen het water werd 
gewonnen en zo werd Doel een dorp. In de toekomst zal 
de haven zich hier verder ontwikkelen. Hou hier een kleine 
tussenstop in Doel 5, het laatste café aan de haven, of in 
restaurant De Molen, op de dijk. 

In Putten West huist de tureluur het hele jaar door. Hij 
waadt er op rode poten tussen 35 zeldzame plantensoor-
ten, naast vele andere overwinteraars. In het paarseizoen 
zie je hem met open vleugels baltsen, een schalkse dans 
die vrouwtjes moet overtuigen hun overvloedig feestmaal 
aan waterdiertjes even te vergeten. Of dat lukt, merk je in 
het voorjaar. Breng een verrekijker mee!

PS: Putten West en het aangrenzende Putten Weiden zijn 
natuurcompensaties voor de gebieden die bij de aanleg 
van het Deurganckdok verloren zijn gegaan.
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VOOR GROEPEN: 
POLDERTOEREN 
 
Fietsen is gezond, maar is niet voor iedereen weg-
gelegd. Wil je de Prosperpolder en Hedwigepolder 
ontdekken zonder veel moeite, dan is Marc Pannier 
jouw man. Deze gepassioneerde theatermaker en 
streekbewoner tikte een oude tractor op de kop en 
gidst groepen langs markante plekken in de buurt.  
En dat zijn er heel wat. Laat je ‘vervoeren’ van Prosper-
dorp tot het Verdronken Land, aan de hand van talrijke 
anekdotes, historische vertelsels, pittige speculaties en 
meeslepende verhalen. 

Poldertoeren - Prosperdorp
Voor groepen, op afspraak.

INFO EN RESERVATIES 
+32-(0)496 16 76 66 
www.poldertoeren.com 

GROEPSUITSTAPPEN IN BEVEREN 
Toeristische dienst Beveren 
Grote Markt 2 - 9120 Beveren 
+32-(0)3 750 15 80

COLOFON

V.U. Toerisme Oost-Vlaanderen - Katia Versieck
Woodrow Wilsonplein 2 - 9000 Gent

CARTOGRAFIE

Jan Lehoucq - Toerisme Oost-Vlaanderen 

REDACTIE

Steven De Backer - Toerisme Oost-Vlaanderen 

FOTOGRAFIE

David Samyn - © Toerisme Waasland 

VORMGEVING

Lobkey monster - Gent 

DRUK 
Plek & Pedaal

www.toerismewaasland.be
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STARTPUNT 
Infokeet W&Z Hedwige-Prosperproject, 
Zoetenberm 6A, 9130 Doel

Parkeer je wagen, stap de dijk op en kijk naar 
links. De kerktoren aan de horizon is inderdaad 
die van Knorrendonk. Benieuwd hoe dit gebied 
er binnenkort zal uitzien? Bezoek de infokeet 
voor of na je tocht, elke werkdag tussen 
8u30 en 16u30. 

INFOKEET HEDWIGE-PROSPERPROJECT
Zoetenberm 6A, 9130 Doel

OPEN 
Maandag - vrijdag: 8u30 - 16u30

VOOR GROEPEN 
Werfbezoek met gids, op afspraak.
+32-(0)3 575 91 73
info@hedwigeprosper.be

PRAKTISCH
Fietsroute op het fietsnetwerk Waasland
Lengte: 32 km (in wijzerzin)
Terrein: vlak
Wegdek: verhard

OPGELET! 
Tussen knooppunt 65 en 13 wijkt de route af 
van het knooppuntennetwerk. Hier hoef je de 
bewegwijzering niet te volgen maar wel het 
traject op de kaart.

De fietsnetwerkkaart Waasland is herwerkt. 
Knooppunten zijn gewijzigd. Een nieuwe 
fietsnetwerkkaart wordt verwacht in het voorjaar 
van 2016. Het kaartje in deze brochure is alvast 
aangepast aan de nieuwe situatie. Gebruik dan 
ook enkel deze kaart voor een correcte kijk op 
het traject.
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De 11 kleine tussenstops op de fietsroute rond 
Knorrendonk/Prosperdorp staan gemarkeerd op 
de weg. 


